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fiubemizin 19-20 Kas›m 2009
tarihlerinde düzenledi¤i Yap›
Denetim Sempozyumu, ‹TÜ
Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde gerçekleflti.

Sempozyumun aç›l›fl bölümünde
ilk olarak fiube Baflkan›m›z Cemal
GÖKÇE yer ald›. GÖKÇE flöyle
konufltu: “Yap› denetim konusu
ülkemiz aç›s›ndan son derce önemli
bir konu. Yaflam›m›z›n ve
mühendislik alan›n›n olmazsa
olmaz›. Ama, ne yaz›k ki, ülkemizde
yeterli ölçüde teknik kurallara uygun
yap› denetim sisteminin
kurumlaflamad›¤›n›, oturmad›¤›n›,
geçmiflte yaflam›fl oldu¤umuz
depremlerde hep birlikte gördük.
On y›l›n› geride b›rakm›fl oldu¤umuz
Kocaeli ve Düzce depremleri yap›
denetim konusunun ‘yap›lar›n
denetlenememe’ konusunun kaçak
ve mühendislik hizmeti görmeden
üretilen yap›lar konusunun ülkemize
ne kadar pahal›ya mal oldu¤unu
hep birlikte gördük. Y›llar önce
‘Thomas Kuk’ diye bir araflt›rmac›
Atlas Okyanusu’nda bir geziye ç›kar.

Bu gezi s›ras›nda göçmen kufllar›n
farkl› yerlerden gelerek,
birlefltiklerini havada bir çember
oluflturduktan sonra, kimilerinin
okyanusa h›zla inerek, intihar
etti¤ini fark eder. Fakat, bu intihar
olay›n›n nereden ve neden
kaynakland›¤›n› bir türlü çözemez.
Konu kufl bilimcilerine ve bilim
insanlar›na intikal eder. Y›llarca
araflt›r›rlar, yine her y›l çeflitli
yerlerden gelen kufllar›n Atlas
Okyanusu’nun bir yerinde
birleflti¤ini, daireler oluflturdu¤unu,
h›zla uçtuklar›n› ve baz›lar›n›n
okyanusa do¤ru h›zla inerek, intihar
etti¤ini görürler. Yap›lan uzun
araflt›rmalar›n sonucunda anlafl›l›r
ki, y›llar önce Atlas Okyanusu’nun
o bölgesinde bir ada var, bir deprem
sonucu o ada suya gömülmüfl.
Binlerce y›ll›k al›flkanl›kla, yorulan
kufllar orada ada var diye kendilerini
o adaya b›rak›yorlar. Asl›nda intihar
etmezler. Ama depremde yok olmufl
olmas› nedeniyle o denizin alt›nda
kalan adan›n üstünde okyanusa
dalan kufllar bir daha geri ç›kmazlar.
Bunu söylememdeki temel amaç
flu: Nas›l kufllar›n binlerce y›ll›k
kodlanmas›, genetik yap›lar›,
al›flkanl›klar› k›sa sürede
unutulam›yor, onlar›n hayatlar›n›n
yok olmas›na neden oluyorsa,
aç›kt›r ki, bizim insan olarak genetik
kotlanmam›z al›flkanl›klar›m›zda
olumlu veyahut olumsuz anlamda
bizim gelece¤imizi belirliyor.
‹fade etmem gerekir ki, ülkemizde
özellikle 99’da yaflam›fl oldu¤umuz
depremlere kadar yürütmüfl
oldu¤umuz veya yürütemedi¤imiz
mühendislik hizmetleri ve denetim
konusu bugün de al›flkanl›klar›m›zla

götürülmeye çal›fl›l›yor. Yap›
Denetimi Sempozyumu’nu
düzenlemifl olmam›z›n temel
amaçlar›ndan birisi de, bu
al›flkanl›klar›m›z› geride b›rakmak.
Karfl›l›kl› olarak birbirimizi
etkilemek, bu var olan olumsuz
kültürün d›fl›na ç›karak, gerçekten
mühendislik bilimine, mühendislik
bilgisine, flartnamelere ve kurallara
ba¤l› olarak yap› denetim hizmetini
yürütmektir.”

‹nflaat Mühendisleri Odas› Baflkan›
Serdar HARP ise konuflmas›nda
flunlar› söyledi: “Kentlerimizin
makus talihini de¤ifltirip,
de¤ifltiremeyece¤imizdedir. Çarp›k
kentleflmeden, sa¤l›ks›z
yap›laflmadan kurtulup,
kurtulamayaca¤›m›zd›r sorun.
Güvenli ve sa¤l›kl› yap› üretiminin
gelece¤i bugünden kurman›n yolu
yap› üretim sürecinin sa¤l›kl› bir
flekilde denetiminden geçmektedir.
Yap› denetimi, yap› üretim sürecinin
vazgeçilmez, taviz verilmez,
tart›fl›lmaz bir unsuru haline
getirilmezse, do¤a olaylar›n›n, do¤al
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afete dönüflmesini engellemek
mümkün olmayacak. Türkiye büyük
trajediler ülkesi olmaya devam
edecektir. Sa¤l›kl› bir yap› denetim
sisteminin gelece¤in bu günden
kurulmas›n›n vazgeçilmez
unsurlar›ndan birisi oldu¤una dair
iddian›n, dayana¤› mevcut
durumumuzdur. Sa¤l›ks›z
kentleflme, yap› stokumuzun
durumu, yenileme ve güçlendirme
çal›flmalar›n›n ancak günü
kurtarmayla s›n›rl› olmas›, karfl›
karfl›ya oldu¤umuz vahim durumu
göstermektedir.
Yap› denetimi yaklafl›m›m›z› flu
sorular aç›¤a ç›kartacakt›r. Mevcut
yap› stokunun iyilefltirilmesine ve
yap› üretimine bugünkü koflullarda
m› devam edece¤iz, yoksa sa¤l›kl›
bir iyileflme ve sa¤l›kl› güvenli
yap›lar üretebilmek için gerekli
koflullar› m› oluflturaca¤›z? Elbette
ki, gerek güçlendirme, gerekse yeni
yap› üretiminde mevcutla
yetinmeyece¤iz. Sa¤l›kl›, güvenilir,
ekonomik, çevreci ve sosyal yap›lar
üretebilmenin en önemli
ayaklar›ndan birisi olan yap›
denetimi günün koflullar›na ve
ihtiyaçlar›na uygun olarak gözden
geçirmeli ve gerekli mevzuat
de¤iflikliklerini yapmal›y›z. Çünkü,
sa¤l›kl› bir yap› sistemi gelecekte
bugün yaflanan sorunlar›n ortaya
ç›kmas›n› önleyecek ve sa¤layacak
önemdedir.”

Aç›l›fl bölümünün son konuflmac›s›
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s› Mahmut
KÜÇÜK, “Sa¤l›ks›z bir kentleflme
ve güvensiz bir yap›laflma olgusunun
temelinde dinamik ve ifllevsel bir
mevzuat›n bulunmamas›ndan çok,
makyavelcili¤in bulunmas›, ranta
dayal› nemalanmalar, bu s›k›nt›lar
ana nedeni olmaktad›r. Konun
geçmiflini bafl›ndan beri gözden
geçirirseniz, bu tan›mlamaya uygun
bir kavramlaflma olufltu¤u ve
arkas›ndaki bu felsefenin bulundu¤u
görülecektir. Bu nedenle; sadece

tüketiciyi, yap› denetim sistemini
ve müteahhitleri elefltirmek haks›zl›k
olacakt›r. Bu kapsamda,
de¤erlendirmesi gereken di¤er bir
husussa, kanunun amaçsall›¤›
kadar, araçsall›¤›d›r. Yap› Denetim
Yasas›’n› kentleflme ve yerleflmede
gözetim ve denetimin önleyici
müdahalesi olarak görmenin
yan›nda, uygulamalar› gözden
geçirmek, amac›na uygun görev
yapmas›n› sa¤lamak gerekecektir.”
fleklinde bafllad›¤› konuflmas›nda
problemin ve gereksinimlerin do¤ru
tan›mlanmas›, etkinli¤in art›r›lmas›
için yap›lacaklar›n bir eylem plan›na
dönüfltürülmesi, teknolojik
imkânlardan azami ölçüde
yararlanmas›n›n  gerekli oldu¤una
iflaret etti. KÜÇÜK, “Yap› denetimini
de¤erlendirip, yorumlarken, belli bir
perspektife oturtturulmas›, iflin

bafl›ndan beri içinde olan kifliler
olarak bizlerin her fleyden önce etik
davran›fl göstermemiz,
fark›ndal›¤›m›z› ortaya koymam›z,
gelecekten endifle ve kayg›
duyulmamas› için ifllerimizi daha
dikkatli yapmam›z gereklili¤i
zorunludur.
Say›n Baflkan, de¤erli kat›l›mc›lar;
sözlerime Mevlânâ’n›n güzel bir
sözüyle bitirmek istiyorum. Mevlânâ
‘faydas› olmayan ilim yüktür’ diyor.
Edindi¤imiz ilim, bilgi ve donan›m,
görev ve sorumlulu¤umuz bilinci
içinde, azami ölçüde yap›
denetimini etkin bir flekilde hayata
geçirebilmeliyiz. Aksi halde, yap›
denetiminde istenilen hedef ve
amaca ulaflmam›z söz konusu
olmamaktad›r.” sözleriyle
konuflmas›n› sonland›rd›.

Sempozyumun ilk oturumu
Abdullah BAKIR (‹MO Yönetim
Kurulu Üyesi) baflkanl›¤›nda
gerçekleflti. Bu oturumda, “Niçin
Yap› Denetimi? Nas›l Bir Yap›
Denetim Yasas›?” sunumuyla fiube
Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE,
“Türkiye’de Yap› Denetim
Sisteminin Tarihsel Geliflimi”
sunumuyla Hakk› USTAÖMER
(Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Eski
Yüksek Fen Kurulu Baflkan›),
“Türkiye’deki Yap› Üretim Süreci
ve Yap› Güvenli¤i” sunumuyla
Naz›m AVCI (Bay›nd›rl›k ve ‹skan
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Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel Müdür
Yard›mc›s›-Yap› Denetim Komisyonu
Baflkan›) yer ald›.

‹kinci oturum, Mete AKALIN (‹MO
Eski Baflkan›) baflkal›¤›nda
gerçekleflti. Bu oturumda Bahtiyar
ÇET‹NBAfi (‹MO ‹stanbul fiube Yap›
Denetim Komisyonu) taraf›ndan
“Mevcut Yap› Denetim Sisteminin
Aksakl›klar›, 3194 Say›l› ‹mar
Yasas› 4708 Say›l› Yap› Denetim
Yasas› ve Yap› Denetimi Uygulama
Yönetmeli¤i” sunumunu
gerçeklefltirirken, Serdar KUB‹LAY
(‹MO ‹stanbul fiube Yap› Denetim
Komisyonu) ise “‹stanbul Yap›
Denetim Çal›fltay›’ndan Ç›kan
Sonuçlar” konulu sunumunu
gerçeklefltirdi. Oturum,
‹nfl.Yük.Müh. Altok KURfiUN’un
“Yurtd›fl›nda Yap› Denetimi, Örnek;
Almanya’da Proje ve Yap› Denetim
Nas›l Uygulan›yor?” bafll›kl›
sunumuyla son buldu.

Üçüncü oturum, Murat GÖKDEM‹R
(‹MO ‹stanbul fiube Yap› Denetim
Komisyon Üyesi) baflkanl›¤›nda
gerçekleflti. Bu oturumda
“Türkiye’de ve Dünya’da Deprem
Sigortac›l›¤› - ‹nfl.Yük.Müh. Y›lmaz
GÜRLEK”, “‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
- Yrd.Doç.Dr. U¤ur MÜNGEN (‹TÜ
‹nfl.Fak.Ö¤retim Üyesi) ve “Tüketici
Haklar› Aç›s›ndan Yap› Denetimi ve
Yap› Güvenli¤i - Ali ER, Tüketiciyi
Koruma Derne¤i (TÜKODER) Genel

Baflkan›” konular› ve konuflmac›lar›
yer ald›.

Sempozyumun ikinci günü,
dördüncü oturumla bafllad›. Prof.
Dr. Hulusi ÖZKUL (‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi Ö¤retim Üyesi) taraf›ndan
yönetilen oturumda, “Yap›
Malzemeleri ve Yap› Denetimi”
konusunda Prof. Dr. Mehmet Ali
TAfiDEM‹R (‹TÜ ‹nfl.Fak.Ö¤retim
Üyesi), “Yap› Denetim
Laboratuvarlar› ve Denetim”
konusunda Teoman ÇELENK
(Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›-Yap›
‹flleri Genel Müdürlü¤ü Laboratuvar
fiube Müdürü) ve “Enerji Verimlili¤i
Aç›s›ndan Yap› Denetimi”
konusunda Ertu¤rul fiEN (‹ZODER
Genel Koordinatörü) sunumlar›n›
gerçeklefltirdiler.

Beflinci oturum, Prof. Dr. Mehmet
Ali TAfiDEM‹R (‹TÜ ‹nfl.Fak.Ö¤retim
Üyesi) baflkanl›¤›nda gerçekleflti.
“Mühendis, Meslekiçi E¤itim ve
Etik” konusu Prof. Dr. Tu¤rul
TANKUT (ODTÜ ‹nfl.Müh. Bölümü
Ö¤retim Üyesi) taraf›ndan, “‹nflaat
Mühendisleri Odas› Aç›s›ndan
Statik Projelerde Görülen Eksiklikler
ve Proje Denetiminde Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar”
konusunda fiirin HARP (‹MO
‹stanbul fiube Mesleki Denetim
Birimi) taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Bu oturum, “Dünya’da ve
Türkiye’de Yap› Denetim Sistemleri
ve Sigorta Uygulamalar›” bafll›kl›
sunumla Özlem KARACAO⁄LU
(Sigorta Uzman›) taraf›ndan
gerçeklefltirildi.

Alt›nc› oturum, fiube baflkan›m›z
Cemal GÖKÇE taraf›ndan yönetildi.
Bu oturumda “TOK‹ ‹nflaatlar› ve
Denetim” konusunda Behiye Gül
DEL‹KTAfi (TOK‹ Strateji Gelifltirme
Daire Baflkan›), “Yap› Denetimi ve
‹flleyifl Biçimi” konusunda Ertu¤rul
Faruk AYDIN (Yap› Denetim
Kurulufllar› Birli¤i Derne¤i Yönetim
Kurulu Üyesi) ve “Yap› Denetim
Sürecinde Karfl›lafl›lan Hukuksal
Sorunlar ve Cezalar” konusunda
Suna KOTAN (Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› Hukuk Müflaviri)
sunumlar›m› gerçeklefltirdiler.
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